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Højt kvalificeret arbejde.
Mads giver bagsiden af værftsbygningen det glatte lag
I dette nummer – Holdbarhedsskala m.m. for træ til bådebygning.

Vinterens opgaver
På værftet:
Bornholms Museum skal have sat
det gode skib ”Thor” i stand.
Båden kommer i hus, og Verner og
Holger udskifter det dårlige træ
samt isætter et nyt ringdæk.
Den flade Lorja til Sorthat Odde
samt en tvilling til denne bygges.
John er mester og arbejdsfordeler.
Thorkild fortsætter med den kønne
kano, og forventer til sommer,
langs sydstranden, at vække opsigt
hos badenymfer og kanofreaks.
Utzonspidsgatteren vil vi nok også
sætte indendørs, så der kan arbejdes
med båden i vintermånederne.
Det kan blive en dejlig lille
lystsejler, som foreningens
medlemmer kan anvende efter
nærmere aftale.
Redningsbåden, skænket til vor
forening af Værfeldtsgård, er i fin
stand, men den skal have en mindre
overhaling. Den bliver også sat ind
i værftsbygningen.
Endnu ved vi ikke hvorfra den
stammer, men det er nok ikke fra
Christiansøfarten som oplyst.
I Allinge:
Går Peter i gang med ”Valdemar”,
den svenske spidsgattede
ringdæksjolle.
Sigurds jolle er under renovering.
Billede på vej fra fotografen.

Mikkel har støvet tegnebrættet af. Nu skal der opmåles og tegnes.
Bornholms Museum har, i forbindelse med opbygning af udstillingen med museets
både, bedt Mikkel om assistance til opmåling af de pensionerede skuder.
Tegningerne skal anvendes til de endelige udstillingsplancher og evt. også til den
bogudgivelse om bornholmske bådtyper, som Steen og jeg går og pønser på.
Herunder tegning af lodsbåd fra Kalmar, blot bragt som eksempel.

Sidste nyt:

Vi har netop modtaget byggetilladelse fra
Teknik & Miljø, og der kommer nu tag over de gamle både
og udstillingen på værftet kan færdiggøres.

Pas på efterårsstormene!
Det kan let gå galt!
Her vader undertegnede i
land fra det strandede skib.

Så galt gik det heller ikke,
men alligevel en dramatisk
og spændende rejse på
Middelhavet denne sommer.
Mikkel og jeg planlægger
en aften i vinter, hvor vi
fortæller og viser billeder.
Poul

Kontingent 2007:
200,- / ordinært medlemskab,

Hvor man er velkommen når som helst.
700,- / det udvidede, med maskinadgang og alm. elforbrug.

Husk klubaften onsdag
og klubformiddag søndag.
Både i Allinge og Rønne
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Formand:
Næstformand:
Sekretær:
Kasserer:
Medlem:

Poul Forum Sørensen, Grønnegade 3, Rønne
Jens Erik Jensen, Søndergade 31, Allinge
Mette Bing, Krummeledvej 12, Hasle
Erling Vagn Andersen, St. Torv 6A, Rønne
John Hansen, Rønnevej 53, Åkirkeby

56950735
56445018
56966736
56952723
56976082

Suppleant:
Suppleant:

Mikkel Christensen, Storegade 30, Svaneke
Horst Leider, Bedegadevej 42B, Allinge

56483069
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Revisor:
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Ole Nielsen, Søndergade 16, Allinge
Lars Kølle,
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Om træet
Holdbarhedsskala
jordkontakt
meget holdbar

mindre holdbar

kostbar

mindre kostbar

Eg er indbegrebet af oprindelig dansk
træbygningstradition. Eg var vikingens træ. Med sit holdbare kerneved har egen
siden tidlig jernalder været den foretrukne træsort til bygning af både skibe og huse.
Rigtig anvendt holder eg meget længe. Der er mange eksempler på
århundredegammelt egetømmer, som stadig har fuld vitalitet. Stor styrke, smidighed,
holdbar og svinder meget ved tørring, først formstabil efter tørring. Lang tørringstid.
Splinten er ikke holdbar

Lærk er botanisk en større slægt. Derfor er
lærk ikke bare lærk. Lærk optræder i mange kvaliteter. Mit foretrukne lærkevalg er
den europæiske lærk som har et smukt rødligt ved. Europæisk lærk er brugt til
småskibe og bygningstømmer hvor der kræves særlig holdbarhed. Lærk kaldes også
for fattigmands eg. Den almindelige lærk i Danmark er den forædlede hybrid lærk.
Hybridlærken har hurtig vækst og er derfor løsere i veddet og derfor som regel
kvalitetsmæssigt under den europæiske og den sibiriske lærk. Langt inde i Rusland
vokser den sibiriske lærk. Dens ved er gulligt og ikke så glansfuldt som den
europæiske lærk. Veddet er tætvokset og dermed meget holdbart. Det flækker let og
det er ofte nødvendigt at bore for ved tømrerarbejde. Veddet er ikke så smidigt som
ovenfornævnte lærketyper og anvendes derfor stort set ikke til bådbygning. Stor
styrke (dog mindre end eg), smukt ved, farven kan variere meget. Holdbar, men
svinder ved tørring og vrider sig ofte. Splinten er ikke holdbar. Kvaliteten stærkt
svingende

Douglas stammer fra Amerika. Importeret
Douglas forhandles under navnet Oregon pine. Tætvokset oregonpine har meget
gode egenskaber og er smukt rødligt, næsten som europæisk lærk. Veddet er
holdbart, stærkt og smidigt. Anvendes til snedkertræ og skibsbygning. Navnlig til
skibsdæk. Veddet er kostbart. Douglas vokset i europæiske plantageskove har et
mere hurtigtvokset ved og har ikke helt oregon pine kvalitet. Douglas bruges til
bygningstømmer og gulve. Har styrkeegenskaber som lærk, stor styrke og smukt
rødligt ved. Holdbar, formstabil og alternativ til trykimprægneret træ. Svinder ved
tørring og vrider sig ofte. Splinten er ikke holdbar. Kvaliteten stærkt svingende.

Azobe (lophira alata) vokser i
Vestafrika. Medtages her, da den er meget anvendelig til bro og
vandbygningsarbejder. Veddet er tungt og synker i vand. Vægtfylden og kerneved
gør azobe til en af de mest resistente overfor pæleorm og råd, hvorfor den er særlig
god til vandbygningsarbejder. Veddet er mørkt som de fleste tropiske træsorter.
Farven varierer fra grålig til sortbrun. Stor styrke og meget hårdt. Ormeresistent.
Stort svind. Vanskelig bearbejdelig.

Thuja stammer fra Amerika. På
amerikansk hedder veddet western reed cedar. Indianernes træ til totempæle.
Western reed cedar er på journalistisk dansk oversat til ceder træ, skønt ceder
botanisk er noget helt andet. Jeg bruger derfor ordet reed cedar om den
amerikansk voksede thuja. Reed cedar er rødligt i veddet, holdbart og let at
forarbejde. Støvet er giftigt at indånde. Anvendes til tagspån og
facadebeklædning, hvor der kræves holdbarhed. Den amerikanske reed cedar er
kostbar. Thuja er betegnelsen for europæisk vokset cedar træ. Veddet er her
løsere på grund af hurtigere vækst. Kvaliteten svinger meget. Holdbar, rødligt ved
og let bearbejdelig. Olieholdig formstabil og styrke under middel. Splint ikke
holdbar.
Paul Rasmussen

